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SealWacs AB föreslår namnbyte till Norse Impact AB 
SealWacs meddelar att bolagets styrelse fattat beslut om att föreslå extra bolagsstämma 
namnbyte till Norse Impact AB. Samtidigt byter MaxSnus.no AS bolagsnamn till Norse Snus AS och 
We Care AS byter till Norse Vape AS. Styrelsen önskar med dessa namnbyten att bolagsnamnen på 
ett bättre sätt ska spegla Bolagets nya inriktning   
 

Sealwacs, som idag äger de norska företagen Maxsnus.no AS och We Care AS. Bolaget marknadsför 

nu i huvudsakligen snus, e-cigaretter och tillbehör inom ”non-smokesegmentet”. Nu föreslås 

namnbyte i såväl moderbolaget, till Norse Impact AB, som i de båda dotterbolagen, Norse Snus AS 

respektive Norse Vape AS. Bytena av bolagsnamn skapar en helt annan enhetlighet i koncernen och 

speglar på ett bättre sätt den verksamhet som bedrivs. 

- Det är mycket glädjande att vi nu är igenom omnoteringen på Spotlight Stock Market. Nu kan vi äntligen 

i större utsträckning göra synliga förändringar med företaget. Sealwacs är förvisso inget dåligt namn, 

men eftersom hela verksamheten nu har förändrats är det mer naturligt att byta till ett företagsnamn 

som i större utsträckning identifierar vad företaget gör och står för. Vi är nu också fria att genomföra 

våra ambitiösa tillväxtplaner genom M&A, kommenterar Marius Arnesen, VD på Sealwacs 

 

Klara linjer 

Den nya företagsstrukturen kommer att skapa en röd tråd som gör det lättare att få en förståelse för 

de olika affärsområdena. 

- Som nyligen meddelats marknaden kommer vi nu att starta vår egen snusproduktion. Produktserien 

kommer att heta Norse Snus, liknande vår egentillverkade vapejuice. Detta kommer att bidra till att 

differentiera våra egna produkter på marknaden, och ge oss en unik fördel, berättar Arnesen vidare. 
 

 



 
 

 

 

 

Eftersom namnbyte innebär ändring av bolagsordningen måste förslaget godkännas av extra 

bolagsstämma. Kallelsen till en sådan kommer att publiceras inom kort. 

 

Stora ambitioner 

Sealwacs är Nordens snabbast växande koncern inom rökfritt segment. Detta segment utgörs av 

lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga röktobaken. Bolagets löpande 

verksamhet finns främst i Norge, men även i hela Norden och Storbritannien. Företaget är särskilt 

starkt positionerat inom områdena snus och elektroniska cigaretter, inklusive juice, med ett antal 

ensamrättsavtal med väletablerade rökfria produkter, tolv fysiska butiker, fyra egna webbutiker 

(www.nordamp.no, www.maxsnus.no, www.friskedrag.no, og www.elektroniske-sigaretter.no )  

 

http://www.nordamp.no/
http://www.maxsnus.no/
http://www.friskedrag.no/
http://www.elektroniske-sigaretter.no/


 
E-cigarett-marknaden, som fortfarande är i ett tidigt skede, hade en omsättning i Europa om 8,3 

miljarder USD 2020 och förväntas öka med 11procent 2021. Snus hade en global omsättning 2020 

om 2,6 miljarder dollar. Marknaden indikerar stark fortsatt tillväxt. Europa är den största marknaden 

och står för 40 procent av den globala omsättningen varav Sverige och Norge är de två största 

marknaderna.  

 

För ytterligare information kontakta  

Claes Holmberg, Styrelseordförande. Telefon: +46 70 825 45 47, e-post: info@sealwacs.se   

 

SealWacs AB, c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg 

 www.sealwacs.se 
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